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คํานํา 

  รายงานเลมน้ีเปนสวนหน่ึงของรายวิชาการจัดประสบการณทางภาษา

สําหรับเด็กปฐมวัย ซึ่งรายงานเลมนี้มีเน้ือหาเกี่ยวกับเพลงและคําคลองจอง



สําหรับเด็กปฐมวัย ผูจัดทําไดเลือกเนื้อหาสําหรับการทํารายงาน  เน่ืองจากเปน

เน้ือหาที่นาสนใจรวมถึงเปนสวนหนึ่งของรายวิชาที่เรียนดวย 

  ผูจัดทําหวังวารายงานเลมนี้จะเปนประโยชนในการเรียนการสอนไดมาก

ที่สุด และจะทําใหมีการพัฒนาใหมีคุณภาพตามศักยภาพของผูเรียน 

 

 

                                                              ผูจัดโดย 

                                                 นางสาวสุขสวัสดิ์  วงศกะโซ  

                                     นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 



สารบัญ 

เรื่อง                                                               หนา 

หนวยเร่ืองราวเกี่ยงกับตัวเด็ก                                     1 -7 

หนวยเร่ืองราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดลอมเด็ก                   8 -10 

หนวยธรรมชาติรอบตัว                              11 -29 

หนวยสิ่งตางๆ รอบตัวเด็ก                      30- 54 
อางอิง                  55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หนวย เรื่องราวเกีย่วกบัตัวเด็ก 

   1.เพลงกํามือ 

กํามือขึ้นแลวหมุนหมุน ชูมือขึ้นโบกไปมา (ซ้ําทั้งประโยค) 
กางแขนขึ้นและลง พับแขนมือและไหล 
กางแขนขึ้นและลง ชูขึ้นตรงหมุนไปรอบตัว 
แหลงอางอิง : wattanasatitschool.com 

 
2. เพลงอาบน้ํา 

                             อาบน้ําแลวสบายตัวสบายหัวหนูหมั่นสระผม 
 ตัดเล็บที่มันแหลมคม 

                   ปากหอมนาชมเพราะหนูแปรงฟน…. 
                       แหลงอางอิง: wattanasatitschool.com 

 

3. เพลงตาเรามีไวดู 
หูเรามีไวฟง จมูกอยูตรงกลาง 
 มีไวสําหรับหายใจ มือเรามี สองมือเอาไวจับถือทํางานทั่วไป 
 สวนขาพาเราเดินได สวนขาพาเราเดินได 
 ไปไหนไหนดวยขาของเรา 
     แหลงอางอิง: wattanasatitschool.com 

 

 

  

4. เพลง ฟ.ฟนสวยจัง 
  ใครอยากฟนขาว อยากฟนสวยก็ตองแปรงฟน 
ไมอยากฟนดําและฟนหลอก็ตองแปรงฟน 
อยากจะมีลมหายใจหอมยิ้มไดช่ืนบาน(ไดท้ังวัน ) 
ก็มา ๆ เราแปรงฟนกันเถอะ 



( ก็มาๆเราแปรงฟนดวยกัน ) 
( ก็ฟนของเราตองหมั่นคอยดูแล ) 
  ฟนผุ ๆเห็นเปนรูมันดูไมดี 
ยิ้มมาทีเห็นฟนดําก็ดูไมสวย 
แถมมีกลิ่นแปลกๆเพื่อนไมอยากคุยดวย 
ไมคอยมีใครอยากใกลเลย 
ฟนผุๆเคี้ยวอะไรไดไมคอยดี 
แลวบางทีเค้ียวไปโดนมันก็ปวดฟน 
แสนจะเจ็บจี๊ดๆ ปวดตุบๆ ตรงน้ัน อุยทรมานจังเลย 
  เชาก็แปรง เย็นก็แปรง ฟนสะอาดดี 
ทุกๆซี่ ทุกๆวันฟนสะอาดจัง 
หรือจะแปรงทุกครั้งหลังจากทานอาหาร 
ฟนก็จะไมผุแนนอน 
  ฟนขางบนนะ เราก็แปรงลงลาง 
ฟนขางลางเราก็แปรงขึ้นบน 
ถาขจัดคราบฟนออกจากปากใหพน 
ฟนเราทุกคนจะแข็งแรง 
  แมถาใครฟนผุอยูแลวอยาเสียใจ 
ไมเปนไรพอมีทางแกไข 
ก็รีบไปใหคุณหมอชวยเร็วไว 
รักษาใหฟนหายดี 
แหลงอางอิง : wattanasatitschool.com 

5. เพลง นี่ คือผม  
..น่ีคือผม..นี่คือหนาผาก 
..น่ีคือปาก..น่ีคือลูกตา 
..ยื่นออกมาเคาเรียกวาแขน.. 
อันแบน แบนเคาเรียกสะโพก.. 
เอาไวโยก แซมบา…แซมบา 
แหลงอางอิง: wattanasatitschool.com  
 



6. เพลงแมลงเกาะจมูก 
                           มีแมลงตัวหน่ึงบินมาเกาะจมูกกระตาย (ซ้ํา) 

                  มันจึงปดมันจึงปด แมลงก็บินหนีไป 
                        แหลงอางอิง: wattanasatitschool.com  

 

7. เพลงยักค้ิว 
ยักค้ิว ยักเอวยักไหล ตาชมายยิ้มไปยิ้มมา… 
ซิกกาบุม ซิกกาบุม ลันลา (ซ้ํา) 
จีบซาย จีบขวา ลอยหนารําวง…… 
แหลงอางอิง : wattanasatitschool.com 

 
 
 
 
 
 
 

8. เพลงตา หู ปาก 
       ฉัน..มีตาไวมองดู  มีหูเอาไวฟง 
        มีคําพูดท่ีดี  จากปากฉันทุกวัน 

                 มีความรักในหัวใจ  มือนอยๆไวทํางาน 
                         เพื่อสรางสรรค..ทุกสิ่ง  ดวยความรัก 
      แหลงอางอิง  http://www.webboard.karn.tv/index.      
php?topic=31497.0 
 
 
9. คําคลองจอง   ชื่อ – สกุล  
คุณแมของฉัน ทานนั้นบอกวา  
คนเราเกิดมา ตองตั้งช่ือพลัน  
ช่ือจริง ชื่อเลน เปนสิ่งสําคัญ  



คนรูจักกัน เพราะขานชื่อเอย 
แหลงอางอิง http://www.thaischool.net/view.php?ID=122999 

 
 

10.  คําคลองจอง ปาก  
ปากของหนูน้ัน จิ้มลิ้มนารัก  

ใครเห็นพูดทัก รูจักทักทาย  

หนูพูดดีดี เปนศรี เปนศักด์ิ  

    ปากหนูรูจัก นับหน่ึง สอง สาม 

แหลงอางอิง: http://www.thai-school.net/view.php?ID=122999  

                             

 

11. คําคลองจอง มือ และ เทา  
 มือ เทา ของหนู มีอยูสิบน้ิว  
 มือหนูใชหิ้ว ชวยจับสิ่งของ  
หนูเดินสองขา พาวิ่งไววอง 

      หนูน่ังยองยอง ดวยขาแข็งแรง  
  แหลงอางอิง: http://www.thai-school.net/view.php?ID=122999 

 
12.  คําคลองจอง   หู 
หู เรามีสองหู ขางซายขางขวา  
อยูบนใบหนา คอยฟงเสียงดัง  
หูมีไวฟง ระวังหนอยหนา  
รูจักรักษา อยาแคะหูเอง  
แหลงอางอิง    http://www.thai-school.net/view.php?ID=122999 

 
13.  คําคลองจอง   จมูก 

หนูมีจมูก อยูบนใบหนา  



จมูกน้ีหนา มีไวหายใจ  
     ดมกลิ่นเร็วไว ดวยจมูกเรา  

         สูดลมออกเขา ปอดเฝาทํางาน  
    แหลงอางอิง    http://www.thai-school.net/view.php?ID=122999 

 

 

 

 

14.  คําคลองจอง คํานําหนาชื่อ เพศ อายุ  
เด็กชายเด็กหญิงตางเปนเพื่อนกัน  
ในหองของฉัน มีทั้งหญิงชาย  
เด็กชายกลาแกรง แข็งแรงมากหลาย  
เด็กหญิงขี้อาย ดูนารักจัง  
แหลงอางอิง http://www.thai-school.net/view.php?ID=122999 

 

15.  คําคลองจอง ตา  

            หนูน่ังมองดู หมู หมา กา ไก  

                   มองใกล มองไกล มองไปรอบขาง  

                       มองซาย มองขวา มองหนา มองหลัง  

                หนูเห็นทุกอยาง ดวยตาหนูเอง 

  แหลงอางอิง   http://www.thai-school.net/view.php?ID=122999 

 

 

16.  คําคลองจอง ช่ือเลน, สัญลักษณของตนเอง  
ช่ือเลนของหนู ใครก็รูจัก  

ใครเห็นใครทัก วานาเอ็นดู  



พอแมตั้งให เด็กหญิงชมพู  

พี่ชายผมฟู ชื่อหมูอวนเอย 

 แหลงอางองิ    http://www.thai-school.net/view.php?ID=122999 

 

17.  คําคลองจอง รูปราง ลักษณะหนาตา  
   คนเราเกิดมา หนาตาแตกตาง  

    ทั้งรูป ทั้งราง สูงต่ําตางกัน  

            บางดํา บางขาว หนายาว หนาสั้น  

       สิ่งที่เหมือนกัน คือความดีเอย  

แหลงอางอิง http://www.thai-school.net/view.php?ID=122999 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หนวยเรื่องราวเกีย่วกับบคุคลและสถานทีแ่วดลอมเด็ก 
 

18. เพลงขึ้นรถไฟจะไปโคราช                                               
ขึ้นรถไฟจะไปโคราช 
ตดดังปาดถึงราชบุรี ตดอีกทีถึงบริษัท 
บริษัท ปา ๆ เปอ ขอเสนอนิยายเรื่องสั้น 
ปากับปู กูอีจู ปาไมอยู ปูไปเท่ียว 
ปลาดุก ปลาไหล รถไฟชนกัน 
แหลงอางอิง: wattanasatitschool.com 

 
19. เพลงยา หยา ยา 
ยา หยา ยา คุณยายซักผา 
คุณตาสระผม ยาอมโบตัน 
ยาสีฟนคอลเกต สบูวิเศษ 

ปกเปา ยิงฉุบ 
แหลงอางอิง: wattanasatitschool.com 

 
20. เพลงโรงเรียนของเรานาอยู 
โรงเรียนของเรานาอยู..คุณครูใจดีทุกคนเด็ก ๆ ก็ไมซุกซน 
พวกเราทุกคนชอบมาโรงเรียน…ชอบมา ชอบมาโรงเรียน 
แหลงอางอิง: wattanasatitschool.com 

 

 

21. เพลงรีบไปโรงเรียน 
หนูหนูเด็กๆทั้งหลายอยานอนตื่นสายเปนเด็กเกียจคราน 

ตื่นเชาจะไดเบิกบาน สดช่ืนสําราญสมองแจมใส 



อาบน้ําลางหนาสีฟน รีบเรงเร็วพลันแตงตัวทันใด 
รับประทานอาหารเร็วไวเสร็จแลวก็รีบไปโรงเรียน 

แหลงอางอิง: wattanasatitschool.com 

 

22. เพลงสรางบาน 
คนมีปญญา สรางบานไวบนศิลา 
เมื่อมีลม พายุพัดมา บานของเขา ก็ยังคงอยู 
คนโงสรางบาน สรางบานไวบนหาดทราย 
เมื่อมีลม พายุพัดมา บานของเขาก็ พังทลาย 
แหลงอางอิง: wattanasatitschool.com 

 

23.  คําคลองจอง ครูชื่ออะไร 

หนูจารูไหม ครูชื่ออะไร  

     ใครหนอตอบได ชวยบอกเพื่อนที  

     เจอะกันรูจัก ทักทายสวัสดี  

                 เจอกันวันนี้ “สวัสดีครับ” “สวัสดีคะ” 

  แหลงอางอิง   http://www.thai-school.net/view.php?ID=122999 

 

 

              24.  คําคลองจองการปฏิบัติตนตอบุคคลตางๆ ในโรงเรียน  

     โรงเรียนของหนู มีครูหญิงชาย  

 คุณครูท้ังหลาย ใจดียิ่งนัก  

 แมครัว ภารโรง หนูก็รูจัก  

    เจอหนาก็ทัก คําวา “สวัสดี”  

 แหลงอางองิ   http://www.thai-school.net/view.php?ID=122999 



 

25. คําคลองจอง ชื่อ – สกุลของเพื่อน  

เพื่อนฉันมากมาย หญิงชายหลายคน  

ทั้งตาลทั้งตน ตางเปนเพื่อนกัน  

ฉันมีอะไร ก็ใหแบงปน  

 เพราะพวกเราน้ัน เปนเพื่อนรักเอย  

 แหลงอางองิ    http://www.thai-school.net/view.php?ID=122999 

 

26. คําคลองจอง การใชภาษาสุภาพ  

  พูดจาสุภาพ ฟงแลวช่ืนใจ  

หนูจงจําไว พูดจานาฟง  

พูดดี ทําดี เปนที่ช่ืนชม  

 พอแมสุขสม คุณครูดีใจ  

    แหลงอางอิง    http://www.thai-school.net/view.php?ID=122999 

 

 

   หนวย ธรรมชาติรอบตัวเด็ก       
                                                       
27.  เพลงตนไม 
ตนไมมันมีชีวิต อยาคิดไปตัดตนไม 
ตนไมจะเสียใจ จะรองไห แง แง แง แง 
แหลงอางอิง    aten1508@hotmail.com 

 
28.  เพลงดอกไมบาน 

ลมหายใจเขาลมหายใจออก ดั่งดอกไมบาน 
ภูผาใหญกวาง ดั่งสายนํ้าฉ่ําเย็น ดังนภากาศ...อันบางเบา 



ฮืม..ฮืม..ฮืม 
แหลงอางอิง    aten1508@hotmail.com 

 
29.  เพลง กลวย 
กลวย กลวย กลวย กลวยไทยน้ันมีหลายชนิด 
กลวยทับ กลวยทับ กลวยทับ 
กลวยหนีบ กลวยหนีบ กลวยหนีบ 
กลวยตาก กลวยตาก กลวยตาก 
แหลงอางอิง    aten1508@hotmail.com 
 

30.  เพลงหนอน 
หนอนตัวใหญๆ ใครจับได กระดึบ .. กระดึบ 
หนอนตัวเล็กๆ ชอบกินเคก กระดึบ .. กระดึบ 
หนอนตัวยาวๆ ชอบกินขาว กระดึบ .. กระดึบ 
แหลงอางอิง    aten1508@hotmail.com 

 
31.  เพลงตัวหนอนคะ  
ตวมตวมเต้ียมเต้ียม ออกมาจากไข เจาหนอนตัวใหญลูกใครกันหนอ 
กระดึบๆไป กระดึบๆไป บนใบไมออน กัดกิน กิน แลวก็นอน  
แลวเจาหนอนก็ชักใยหุมตัว 
กระดื๊บ ๆไป กระดี๊บๆไป 
แหลงอางอิง    aten1508@hotmail.com 
 

32.  เพลงแมดํา 
                              ฝนตกพรํา ๆ แมดํากางรม แกเดินกม ๆ                                   

อยูขางกําแพง ประเด๋ียวแดดออก 
 ไปบอกพอแดง ฉันไมมีแรง หุบรมใหที 

                             แหลงอางอิง  aten1508@hotmail. com  
 
33.เพลงพระอาทิตยยิ้มแฉง 
                    โผลมาจากขอบฟา เคามาในยามเชา 



           สองแสงใหเรา อบอุนสบาย 
                  เคาลอยขามเราไป จมหายไปในยามเย็น 
                  พรุงนี้เราก็จะเห็น เคาโผลอีกที...ที่เดิม 
                    พระอาทิตยย้ิมแฉง 
   พระอาทิตย ยิ้มแฉง  แกมแดง...แดง 
           แตงตัว ทาแปงโผลมา ยามเชาตรู ฮู ฮู 
   พระอาทิตย ยิ้มแฉง แกมแดง...แดง  
   แตงตัว ทาแปงโผลมา สงยิ้มใหคุณหนูยิ้มนอยยิ้มใหญ 
  แหลงอางอิง 
http://www.webboard.karn.tv/index.php?topic=31497.0 
 
 
34. เพลงใจของเจาตัวเล็ก 

ถึงฉันเปนเด็กเล็กๆ  แตฉันชวยเหลือทุกคน (ซ้ํา) 
ถึงฉันเปนเด็กเล็กๆ  แตใจฉัน ไมเล็กเหมือนตัว 
ฉันรักทุงนาปาเขา  ทองฟาและทองทะเล 
ฉันรักตนหญาใบเขียว  และสายลมพัดเย็นใจ 
ฉันรักแสงแดดยามเชา  รวมทั้งแมวเหมียวกระตายนอย 
ยิ่งกวานั้น..ฉันรักทุกคน 
แหลงอางอิง   
http://www.webboard.karn.tv/index.php?topic=31497.0 
 

35.  เพลงหนอนผีเสื้อ 
                       หนอนตัวนอยๆ คอยๆ คลืบคลาน 

                  คอยๆ คลืบคลานหาอาหารกิน 
               หนอนกินใบไม มันกินมันกิน 

            กินไมหยุดยั้ง ทั้งวันทั้งคืน 
             หน่ึงสัปดาหกวา มันเติบโต 

                           เปลี่ยนแปลงมาโข สรางเปลือกหุมตัวไว 
            สองสัปดาหดักแดเปลี่ยนไป 



            สูชีวิตใหมเปนสีเสื้อแสนงาน 
 http://math501.blogspot.com/2010/03/blog-post_9350.html 

 

 

 

 
 

36.  เพลงขางขึ้นขางแรม 
 คํ่าคืนขางแรม เห็นดวงดาวแจมกระจางฟา 
ดวยเดือนเลื่อนลา เลื่อนลา ลับตาจากไป 

   จากไปนานครึ่งเดือน ก็กลับมาเยือนฟาใหม 
 คํ่าคืนเดือนหงาย พระจันทรสุกใสเต็มดวง 

 แหลงอางอิง http://math501.blogspot.com/2010/03/blog-
post_9350.html 

 
37.  เพลงสามฤดู 
ฤดูฝนตนเดือนเมษา 
ฤดูหนาวราวเดือนพฤศจิกายน 
ฤดูรอนเริ่มราวเดือนมีนาคม 
สามฤดูเวียนมาในรอบหนึ่งป 
แหลงอางอิง http://math501.blogspot.com/2010/03/blog-
post_9350.html 

 
38.  เพลงลูกหม ู

ในเชาแจมใสวันหน่ึงซึ่งเปนวันนํ้านอง ลูกหมูก็อยากจะลอง ๆเลนโคลน  
แตแลวก็ตองคันเทาพยาธิไซเทาของมัน ลูกหมูคิดไดเร็วพลันรีบปองกันทันที  

จึงทํารองเทาดวยไมเชือกเปนสายช้ันดี เร็วมาชวยกันซิจะไดของดีเสียงดังกับ กิ๊บ 
กับ   กับ กิ๊บ กับ  กับ กิ๊บ กับ กิ๊บ กับ กิ๊บกับ 



มาฟงเสียงฉันเดินซิ ๆ ๆ ๆ ๆ กับ กิ๊บ กับ กับ กิ๊บ กับ กับ กิ๊บ กับ กิ๊บ กับ กิ๊บกับ 
แหลงอางอิง http://www.learners.in.th/blogs/posts/23148 

 

 

39.  เพลงฝน 

ซา ซา ซา ฝนตกลงมากระเด็นเปนฝอยเด็ก เด็ก หลบฝนกันหนอยเด็ก เด็ก  
หลบฝนกันหนอยฝนเพียงเล็กนองจะเปนหวัดเอยฮัด เชย ฮัด เชย ฮัด เชย 
แหลงอางอิง  http://www.learners.in.th/blogs/posts/23148 

 
40. เพลงแมงมุมลายตัวนั้น 

แมงมุมลายตัวน้ัน 
ฉันเห็นมันสงสารเหลือทน 

              วันหนึ่งมันถูกฝน ไหลลงจากบนหลังคา 
                   พระอาทิตยสองแสง ฝนแหงเหือดไปลับตา 

              มันรีบไตขึ้นฟา หันหลังมาทําตาลุกวาว 
       แหลงอางอิง: wattanasatitschool.com 

 

41. หนูมาลี 
หนูมาลีมีลูกแมวเหมียว ลูกแมวเหมียว ลูกแมวเหมียว 
 หนูมาลีมีลูกแมวเหมียว ขนมันคลายสําลี 
แหลงอางอิง: wattanasatitschool.com 

 

42. เพลงแอบเปล  
           แอบเปล แอบเปล แอบเปล 

                     สับประรด สับประรด สับประรด 
       กลวย กลวย กลวย 



สม สม สม 
                       แอบเปล สับประรด กลวย สม 

43.  เพลงเตา 

 เตา เตา เตา / เตานั้นมีสี่ขา / สี่ตีนเดินมา / มันทําหัวผลุบ ผลุบ โผล โผล / มัน
ทําหัวผลุบ ผลุบ โผล โผล 
แหลงอางอิง : wattanasatitschool.com  
 

 

44. เพลงจับปู  
จับปูดํา ขยําปูนา 

  จับปูมา ควาปูทะเล 
            สนุกจริงเลย ชะเลยนอนเปล 
           จะโอละเหนอนเปล หลับไป 

แหลงอางอิง: wattanasatitschool.com 

 

45. เพลง อึ่งอาง 
 อึ่งอางมันน่ังขางโอง มานั่งหลังโกงจะคอยกินมด 
 เด็กเอยเจาอยาพูดปด เด็กเอยเจาอยาพูดปด 
 จะกลายเปนมดอาหารอึ่งอาง 
แหลงอางอิง: wattanasatitschool.com 
 

46. เพลง แตงโม 
แตงโมผลใหญ ๆๆ เกิดข้ึนไดจากเม็ดแตงเม็ดเล็ก จําไวนะพวกเด็ก ๆ จําไวพวก

เด็ก ๆๆ เม็ดแตงเม็ดเล็กกลายเปนแตงผลใหญ 
แหลงอางอิง : wattanasatitschool.com 

 
 



   47. เพลงรําระบําชาวเกาะ 
 รําระบําชาวเกาะ ไพเราะเสนาะจับใจ สายนํ้าหลั่งไหล สายน้ําหลั่งไหล  

กระทบหาดทราย ดังครื่นๆกระทบหาดทรายดังครื่นๆ 
แหลงอางอิง: wattanasatitschool.com 

 

48.  เพลงเจาหนอน 
ตวมๆเตี้ยมๆออกมาจากไข 
เจาหนอนตัวใหญลูกใครกันหนอ 
กระดึบ กระดึบไป 
กระดึบ กระดึบไป 
กระดึบ กระดึบไป บนใบไมออน 
แหลงอางอิง: wattanasatitschool.com 

 

49. เพลงยุง 
ยุงเยอะ ทั้งตบทั้งเกา ทํารายตัวเราเปนจ้ําเปนผื่น แมลง
สาปนาเกลียดๆ ไตกันย่ัวเยี้ย 
ทําลายขาวของ วันน้ีมาใชอัศวิน แมลงรายตายด้ินทั้งยุง
ไมมีเหลือ ถูกใจ ๆ จริง ๆ สองรางวัล ๆ 
เปนประกัน อัศวิน!!! 
แหลงอางอิง : wattanasatitschool.com 

 

 

 

50. เพลงชาง 
ชางๆๆ นองเคยเห็นชางรึเปลา 

ชางมันตัวโตไมเบา จมูกยาวๆเรียกวางวง 
มีเข้ียวใตงวงเรียกวางา มีหูมีตา หางยาว 

แหลงอางอิง: wattanasatitschool.com 



 

51. เพลงแมว 
แมวของฉันน้ันรองเสียงดัง..เหมียว เหมียว งาว เหมียว เหมียว งาว 
วัวของฉันนั้นรองเสียงดัง.. มอ มอ มอ มอ มอ มอ มอ มอ 
กบของฉันนั้นรองเสียงดัง..อบ อบ อบ อบ 
ไกของฉันนั้นรองเสียงดัง…เอก อี้ เอก เอก อี้ เอก เอก อี้ เอก 
เอะ.. นั้นใครรองเพลงใหเราฟง 
ซอล ลา ซอล ฟา มี เร โด 
แหลงอางอิง : wattanasatitschool.com 

 

52. เพลงทะเลแสนงาม 
           โอทะเลแสนงาม ฟาสีครามสดใส มองเห็นเรือใบ      
แลนอยูในทะเล อยูทะเลเห็นปู ดูซิดูหมู ปลา กุงหอย
นานา อยูในทองทะเล อยูในทองทะเล….. 
แหลงอางอิง : wattanasatitschool.com 

 

 

 

 

53. เพลงโยกเยกเอย 

โยกเยกเอย นํ้าทวมเมฆ กระตายลอยคอ หมาหัว
งอ ข้ีคอโยกเยก พวกเราชอบเลนอะไร 
ชอบเลนอะไรในบอกเราสิ พวกเรามิไดโงนิ (ซ่ํา)  
พวกเราเด็กดีของทุกๆคน เด็กเอยเด็กนอย เจา 
ทั้งสองหรือเจาทั้งหลาย สายลมนั้นลองลอยไป (ซ่ํา) 
เห็นเห็นเด็กแจมใส  ทุกวี่ ทุกวัน เตาๆๆ ๆ 



มันมี4ขา 4 ตีน (เทา) เดินมามันทําหัวพุพุโพโพ 
แหลงอางอิง: wattanasatitschool.com 

 

54. เพลงไกยาง 
ไกยางถูกเผา ไกยางถูกเผา 
มันจะถูกไมเสียบ..โอย 
มันจะถูกไมเสียบ..โอย 
เสียบตูดซาย เสียตูดขวา 
รอนจริงๆ รอนจริงๆ รอนจริงๆ 
แหลงอางอิง : wattanasatitschool.com 

 

 

 

 

 

55. เพลงกระตาย 
  กระตายขาว มีหูยาวเรียว 

            หางสั้นนิดเดียวตาแดงแวววาว 
                  กระโดดเลนทามกลางแสงจันทรสกาว 

       อยูตามราวปาชางนารัก เอย 
                   ปลาวายไปมา วายวนมาแลวเวียนไป 

     ป.ปลาวายมาใกลๆ 
               ขางในนํ้าใสมองเห็นตัวปลา 

                          ผึ้งนอยแสนขยันทํางานทั้งวันทํางานทุกวัน 
     เดี๋ยวก็ผึ่งๆๆบินไป 
     เดี๋ยวก็ผึ่งๆๆบินไป 

  แหลงอางอิง: wattanasatitschool.com 



 
56.  เพลงเปด 
กาบ กาบ กาบ เปดอาบน้ําในคลอง ตาก็จองแลมองเพราะในคลองมีหอย ปู ปลา 
แหลงอางอิง: wattanasatitschool.com 

 
57.  เพลง มดตานอย 

 มดตัวนอยตัวนิด มดตัวนอยตัวนิด มดมีฤทธิ์นาดู ยูฮู 
มาไวไวกันหนอย มาเร็วเร็วกันหนอย ยูฮู ยูฮู ยู วววว ฮู 

แหลงอางอิง: wattanasatitschool.com 

 

 

 

58. เพลงกบ 
อบ อบ อบ อบ เสียงอบฟงแตไกล 
ไป ไป เราไป โดดไปใหเหมือนดังกบ 
โดดลงรู เมื่อเห็นศัตรูรีบหลบ                           
เมื่อฝนตก มันรองอบ อบ 
อบ อบ อบ อบ ไปทั่วทองนา 
แหลงอางอิง: wattanasatitschool.com 

 

59. เพลงพรวนดิน 
                   พรวนดินกันเสียใหหมด จะปลูกขาวโพด สาลี ๆ 

โอแมนวลดาราจะไมรีบมาเร็วรี่ 
   ขาวโพดสาลี ๆ ปานชะน้ีจะโรยรา 

แหลงอางอิง: wattanasatitschool.com 

 



60. เพลงลูกหมู 
ในเชาแจมใสวันหนึ่งซึ่งเปนวันนํ้านอง ลูกหมูก็อยากจะลอง ๆเลนโคลน 
แตแลวก็ตองคันเทาพยาธิไซเทาของมัน ลูกหมูคิดไดเร็วพลันรีบปองกันทันที 
จึงทํารองเทาดวยไมเชือกเปนสายช้ันดี เร็วมาชวยกันซิ จะไดของดีเสียงดัง 
กับ กิ๊บ กับ กับ กิ๊บ กับ กับ กิ๊บ กับ กิ๊บ กับ กิ๊บ กับ 
มาฟงเสียงฉันเดินซิ ๆ ๆ ๆ ๆ 
กับ กิ๊บ กับ กับ กิ๊บ กับ กับ กิ๊บ กับ กิ๊บ กับ กิ๊บกับ 
แหลงอางอิง: wattanasatitschool.com 

 

61. เพลงฝน 
  ซา ซา ซา ฝนตกลงมากระเด็นเปนฝอย 

                    เด็ก เด็ก หลบฝนกันหนอย เด็ก เด็ก หลบฝนกันหนอย 
                     ฝนเพียงเล็กนองจะเปนหวัดเอยฮัด เชย ฮัด เชย ฮัด เชย 

   แหลงอางอิง: wattanasatitschool.com 

 

62.เพลงกระซิบ 
กระซิบ กระซิบ บอกตอตอกันไป หนูหนูเงียบเร็วไว เราจะไมเสียงดัง 
แหลงอางอิง: wattanasatitschool.com 

 

63. เพลงกินผักผลไม 
   กินผักผลไมทําใหแข็งแรง 
   แกมก็แดงนารักหนักหนา 

ไกไขนมเน้ือหมูปูปลา 
            กินแลวแกลวกลาเติบโตวองไว 

แหลงอางอิง: wattanasatitschool.com 

 



 

 

 

 

64. เพลงจิ้งจก 
จิ้งจก จิ้งจก จิ้งจก 
จิ้งจกมันมีสี่ขา 
อยูขางฝาและบนเพดาน 
กินแมลงเปนอาหาร 
โรงเรียน บาน ที่อยูอาศัย 
ตัวเล็กกวาตุกแก คอยชะแงรองทัก ใครๆ 
ออกลูกมาเปนไข 
แอบเอาไวไมใหใครมอง 
แหลงอางอิง: wattanasatitschool.com 

 

65. เพลงเตากับกระตาย 
  เตาตัวลายเดินยายโคลงเคลง 

       กระตายฮัมเพลงเดินสวนทางมา 
                          ใหนึกขําขันเจาเตาทองนาเชื่องชาดั่งกับปลิง 

      มันจึงเปรยแกมเยยทาทาย 
       แขงความไวกันไหมเจาปลิง 

                         เจาน่ันชักชานาเบื่อเสียจริงตอใหวิ่งไปกอน 
    เพราะทะนงในตัวเกินไป 

         จึงหลงเอนกายพิงไมพักผอน 
        สายลมโชยหวิวไหวไชชอน  

                กระตายเจาจึงนอนหลับปุยเย็นใจ 
                                    กระตายทะนงลุมหลงลืมตน ตื่นมาจนอาทิตยลาไป 



                                รีบลุกผลุนผลันดั้นดนพฤกษไพร แตชาไปแลวสิ 
แหลงอางอิง : wattanasatitschool.com 

 

66. เพลงปลาตัวนอยปลาตัวนอย ๆ 
ปลาตัวนอย ๆ ลองลอยไปตามน้ํา 
แลวเจาก็ถาม วามันเปนเพราะเหตุใด 
สายธาราที่เคยงามสดใส เด๋ียวน้ีทําไมจึงแหงแลงดํา 
ครํ่าน้ําทําไมจึงแหง คลองทําไมจึงดํา 
น้ําทําไมจึงแหง คลองทําไมจึงดํา 
ปลาตัวนอย ๆ เฝาคอยคําตอบหนา 
ใครจะตอบเจาปลาไดไหมเลาเอย 
ปลาตัวนอย ๆ เฝาคอยคําเฉลย 
ขออยาไดละเลยหาคําตอบใหเจาปลา 
ใครจะตอบเจาปลา แลวใครจะตอบเจาปลา 
แหลงอางอิง: wattanasatitschool.com 

 

67. เพลงลิง 
เจี๊ยก ๆ ๆ เปนเสียงเรียกของลิง  

      ลิงมันอยูไมน่ิงมันชอบวิ่งกันอยูไปมา 
เจี๊ยก ๆ ๆ มันรองเรียกพวกมา 

     ครั้นพอถึงเวลาออกเที่ยวหาผลไมกิน 
แหลงอางอิง: wattanasatitschool.com 

 

 

68. เพลงแมวเหมียว 
แมวเอยแมวเหมียว 
แยกเขี้ยว ยิงฟน 



เจาหนูมันกลัวตัวสั่น 
เจาหนูมันกลัวตัวสั่น 
หนีไมทันถูกจับกินเอย 
แหลงอางอิง: wattanasatitschool.com 

 

69. เพลงนกเขา 
นกเขาบินขามเขา 

           ไมใชของเรา อยาไปแลมอง 
 ตัวเมียตีปกพั่บ พั่บ 

       ตัวผูขานรับ จุกกรู จุกกรู 
แหลงอางอิง: wattanasatitschool.com 

 

70. เพลงแตงโม 
แตงโมผลใหญๆ เก็บเอาไว อยูในตูเย็น 
ใครๆเคาผานมาเห็น ใครๆเคาผานมาเห็น เปดตูเย็นกินนํ้าแตงโม 
แหลงอางอิง: wattanasatitschool.com 

 

 

 

71. เพลงปกเปา ถลาเลนลม 
ชื่นชมกระชั้น กระชิด 

 ปกเปา สายหางนิด นิด 
 ปกเปา สายหางนิด นิด 

     ปกเปา ตัวน้ี มีฤทธิ์มากนัก 
     ยัก หน่ึง ยัก สอง ยัก หน่ึง 



    ยัก กึ่ง กึ่ง มา ยัก ยัก ยัก 
แหลงอางอิง: wattanasatitschool.com 

 

72. เพลงมา 
มาวิ่งกั๊บ ๆ เด๋ียวเดียวลับตาเราไป 
มาวิ่งเร็วไวเร็วทันใจรองฮี่กั๊บ ๆ 
มาวิ่งเร็วร่ีดูสิหายไป 
มาวิ่งเร็วไวเร็ซทันใจรองฮี่กั๊บ ๆ 
แหลงอางอิง: wattanasatitschool.com 

73. เพลงแมว 
 แมวเอย แมวเหมียว 

              รูปราง ประเปรียว เปนหนักหนา 
                    รองเรียก เหมียวเหมียว ประเดี๋ยวก็มา 

       เคลาแขง เคลาขา นาเอ็นดู 
รูจัก เอารัก เขาตอตั้ง 
ค่ําคํ่า ซ้ําน่ัง ระวังหนู 
ควรนับวามัน กตัญู 

       พอดู อยางไว ใสใจเอย…… 
แหลงอางอิง: wattanasatitschool.com 

74. เพลง ป. ปลา 
ปลา “ป ปลานั้นหายาก ตองลําบากออกเรือไป 
ขนสงจากแดนไกล ใชน้ําแข็งเปลืองน้ํามัน 
แชเย็นก็เสียไฟ หุงตมไซรแกสทั้งนั้น 
พลังงานตองหมดกัน โอลูกหลานจําจงด”ี 
แหลงอางอิง: wattanasatitschool.com 
 

75. เพลงมดแดง  
มดแดง กัดแขงกัดขา กัดเสื้อ กัดผา ตุงแฉง ตุกแฉง 



แหลงอางอิง: wattanasatitschool.com 
 

76. เพลงฝนตก 
ฝนตกจั๊กๆ มือซายถือปลา มือขวาถือผัก พอถึงท่ีพัก วางผัก…..วางปลา 
แหลงอางอิง: wattanasatitschool.com 
 

77. เพลงจิ้งหรีด 
จิ้งหรีดมันอยูในรู เอาไมแหยดูมันรองจี๊ดๆ 

แหลงอางอิง: wattanasatitschool.com 
 

 

 

 

78. เพลงวัว วัว วัว 
วัว ไมกลัวไถนา อาหารของวัวคือหญา 
ไถนาวัวก็ไถเกง ยอ ยอ ยอ 
พอรอง ยอ ยอ แลววัวมันเกรง มันรูมันจึงหยุดเอง 
เพราะวัวมันเกรง คํารอง ยอ ยอ 
แหลงอางอิง: wattanasatitschool.com 

 

79. เพลงจิงโจ 
จิงโจมาโลสําเภา หมาไลเหา จิงโจตกใจ 

หมาไลไปจิงโจวิ่งหนี จิงโจเจอผี จิงโจสิ้นใจ 
แหลงอางอิง: wattanasatitschool.com 

 



80. เพลงนกเอี้ยง 
นกเอี้ยงเอย มาเลี้ยงควายเฒา 
ควายกินขาว นกเอี้ยงหัวโต 
หัวโตโต กิโลหาบาท 
หัวขาดขาด กิโลบาทเดียว 
แหลงอางอิง: wattanasatitschool.com 
 

 

 

 

81. เพลงนกเอย นกเอี้ยง  
   คนเขาใจ วาเจาเลี้ยง ซึ่งควายเฒา 

 แตนกเอี้ยง น้ันเลี่ยง ทํางานเบา 
  แมอาหาร ก็ไปเอา บนหลังควาย 

       เปรียบเหมือนคน ทําตน เปนกาฝาก 
รูมาก เอาเปรียบ คนท้ังหลาย 

     หนีงานหนัก คอยสมัคร งานสบาย 
          จึงนาอาย เพราะเอาเยี่ยง นกเอี้ยงเอย 
แหลงอางอิง: wattanasatitschool.com 

 

82. เพลงไก ไก ไก 
ซื้อไหมครับ จะกลับแลว….ไก 
สงกระดูกเอาไปชิงโชค 
ไปเที่ยวรอบโลกกับคนขายไก 
แหลงอางอิง: wattanasatitschool.com 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

หนวย สิ่งตางๆรอบตัวเด็ก 
 

83. เพลงซาย-ขวา 
เราใชอะไร ออมือสองขาง 

         ซาย ขวา ใชตาง กันบางนิดหนอย 
       มือขวาถนัดกวา เพราะวาใชบอย 

     มือซายใชนอย ไมคอยถนัดเอย 
แหลงอางอิง http://math501.blogspot.com/2010/03/blog-

post_9350.html 

 

84. เพลงซาย-ขวา 
ปรบมือขางซาย (ปรบมือทางซาย 2 ครั้ง) 
ปรบมือขางขวา (ปรบมือทางขวา 2 ครั้ง) 
              พวกเรามาสนุกเฮฮา ปรบมือขางซาย ปรบมือขางขวา 
แหลงอางอิง  http://math501.blogspot.com/2010/03/blog-
post_9350.html 
      
 
                                       85. เพลงซาย-ขวา 
                                   เราปกช่ือที่เสื้อดานขวา ดานซาย น้ันหนามีกระเปา 



                                   เราจําจากเสื้อของเรา เสื้อของเขาก็มีขวา-ซายเอย  
            แหลงอางอิง http://math501.blogspot.com/2010/03/blog-   
post_9350.html 

 
 
86. เพลงซาย-ขวา-หนา-หลัง-กลาง-หนา-บาง 
แมกระตายเดินมา นําหนาลูกนอย 
เดินตามตอยตอย สีขาวอยูหลัง 
สีดํานาดู เดินอยูตรงกลาง 
ทางซายหญาบาง ทางขวาหนาเอย 
แหลงอางอิง http://math501.blogspot.com/2010/03/blog-   
post_9350.html 

 
87. เพลงเทากัน-ไมเทากัน 

ชางมีสี่ขา มามีสี่ขา 
             คนเรานั้นหนา สองขา ตางกัน 

      ชางมา มีขา สี่ขา เทากัน 
        แตกับคนนั้น ไมเทากันเอย 

 แหลงอางอิง http://math501.blogspot.com/2010/03/blog-
post_9350.html 

 

89. เพลงสูง-เตี้ย 
เสาธง ตรงแนว เห็นแลว ใชไหม 
มีเสา ชาติไทย ผูกไว นั่นหนา 
เสาธง สูงเดน มองเห็น งามตา 
ตนไม เตี้ยกวา เสาสูง จริงเอย 
แหลงอางอิง http://math501.blogspot.com/2010/03/blog-
post_9350.html 
 
 



 
                                      90. เพลงหนัก-เบา 
                                         น่ันแนใบไม ปลิวลมไปมา 
                                         สบายจริงหนา เพราะเบาเหลือใจ 
                                         กอนหินอยูน่ิง กลิ้งไปไมได  
                                         หนักกวาใบไม ลมแรงไป 
           แหลงอางอิง http://math501.blogspot.com/2010/03/blog-
post_9350.html 
 
 
91. เพลงหนา-บาง 
โตะเรียน ของฉัน น้ันทํา ดวยไม 
ไมหนา เห็นไหม ฉีกไม ขาดเลย 
กระดาษ ของฉัน นั้นบาง เหลือเอย 
ฉีกนิด ขาดเลย ไมหนา นาชม 
แหลงอางอิง http://math501.blogspot.com/2010/03/blog-
post_9350.html 
                                  

 

             92. เพลงหนา-กลาง-หลัง 
                                               เรือใบ สีแดง แลนแซง ข้ึนหนา 
               เรือใบ สีฟา ตามมา อยูกลาง 
               เรือใบ ลําไหน แลนอยู ขางหลัง 
               สีขาว ชาจัง อยูหลัง สุดเลย 
            แหลงอางอิง http://math501.blogspot.com/2010/03/blog-
post_9350.html 

 

93. เพลงหนึ่ง-สอง-สาม 
หน่ึง สอง สาม เปนยามปลอด สี่ หา ลอดร้ัวออกไป 
หก เจ็ด แปด แดดแจมใส เกา สิบ ไวไวว่ิงไลกัน 



สิบเอ็ด สิบสอง รีบยองกลับ สิบสาม สิบสี่ หลับแลวฝน 
สิบหา สิบหก ตกเตียงพลัน สิบเจ็ด สิบแปด น้ันฉันหัวโน 
แหลงอางอิง http://math501.blogspot.com/2010/03/blog-
post_9350.html 

 
94.  เพลงใหญ-เล็ก 

  มาลี เดินมา เห็นหมา ตัวใหญ 
มาลี รองไห ตกใจ กลัวหมา 

        เห็นแมว ตัวนอย คอยคอย กาวมา 
   แมวเล็ก กวาหมา มาลี ไมกลัว 

            แหลงอางอิง http://math501.blogspot.com/2010/03/blog-
post_9350.html 

 

95. เพลงใหญ-เล็ก, อวน - ผอม 
หนูนิดเปนพี่ ดูซิตัวใหญ 
อวนกวาหนูใหม ตัวเล็กเปนนอง 
หนูใหมน้ันหนา ผอมกวาเปนกอง 
นิดหนักกวานอง ใหมผอมตัวเบา 
แหลงอางอิง http://math501.blogspot.com/2010/03/blog-
post_9350.html 

 

 
 
                                         96. เพลงอวน-ผอม 
      มีเด็ก คนหน่ึง ซึ่งเขา กินมาก 
      ลุกนั่ง ลําบาก เพราะอวน เกินไป 
      สวนเด็ก อีกคน ไมกิน อะไร 
      จนผอม เหลือใจ ไมมี เร่ียวแรง 
      แหลงอางอิง http://math501.blogspot.com/2010/03/blog-
post_9350.html 



 

97. เพลงสั้น-ยาว 
ไมบรรทัด ของฉัน อันยาว เทาน้ี 
ดินสอ ของพี่ สั้นกวา ใชไหม 
ยางลบ ของนอง ยิ่งสั้น ลงไป 
ไมบรรทัด น่ีไง ยาวกวา ใครเลย 
แหลงอางอิง http://math501.blogspot.com/2010/03/blog-
post_9350.html 

 

98. เพลงนับนิ้วมือ 
            นี่คือน้ิวมือของฉัน มือฉันนั้นมีสิบนิ้ว 
            มือซายฉันมีหานิ้ว มือขวาก็มีหานิ้ว 
         นับ หน่ึง สอง สาม สี่ หา นับตอมา หก เจ็ด แปด เกา สิบ 
            นับนิ้วน้ันจงอยารีบ นับหน่ึงถึงสิบจําใหข้ึนใจ 
แหลงอางอิง
http://math501.blogspot.com/2010/03/blog-
post_9350.html 

                                        99.  เพลงกลอนหนึ่ง-สอง  
                                   หน่ึง สอง มือตีกลอง ตะแลก แทรกแทรก 
               สาม สี่ ดูใหดี 
           หา หก สองกระจก 
          เจ็ด แปด ถือปนแฝด 
                                      เกา สิบ กินกลวยดิบ ปวดทองรองโอย โอย 
             แหลงอางอิง http://math501.blogspot.com/2010/03/blog-
post_9350.html 
 

100.  เพลงกระรอกบอกขาว 
กระรอก กระรอก เจามาบอกขาว 
ขนนุม หางยาว มากันกี่ตัว 



หน่ึง สอง สาม สี่ อยูน่ีเปน หา 
รีบบอกขาวมา ไมตองต่ืนกลัว 
กระรอกบอกขาว วาฝนจะตก 
ตัวสั่นงันงก สงเสียงรัว รัว 
แหลงอางอิง http://math501.blogspot.com/2010/03/blog-
post_9350.html 
 

 

 

 

 

 

101.  เพลงขวดหาใบ 
  ขวดหาใบวางอยูบนกําแพง (ซ้ํา) 

    เราเอาหินปาไปใหมันกลิ้งตกลงมา 
           คงเหลือขวดกี่ใบวางอยูบนกําแพง ลดลงเหลือสี่ 

                         (ลดจํานวนขวดลงไปตามลําดับ จนกระทั่งเหลือขวดหน่ึงใบ) 
                             ไมมีขวดเหลือเลยวางอยูบนกําแพง จะทําอยางไรกันดี 

แหลงอางอิง http://math501.blogspot.com/2010/03/blog-
post_9350.html 

 

102. เพลงจับปู 
หน่ึง สอง สาม สี่ หา จับปูมามาไดหน่ึงตัว 
หก เจ็ด แปด เกา สิบ ปูมันหนีฉันตองสั่นหัว 
กลัว ฉันกลัว ฉันกลัว ปูหนีบที่หัวแมมือ 
ลา ลา ลา ................................. 
แหลงอางอิง http://math501.blogspot.com/2010/03/blog-
post_9350.html 



 
103.  เพลงนกกระจิบ 

     น่ันนกบินมาลิบลิบ นกกระจิบ หน่ึง สอง สาม สี่ หา 
อีกฝูงบินลองลอยมา หก เจ็ด แปด เกา สิบ ตัว 

แหลงอางอิง http://math501.blogspot.com/2010/03/blog-
post_9350.html 

 

 
 
 
104. เพลงนกสิบตัว 
นกสิบตัวเกาะอยูบนกิ่งไม 
ตัวหน่ึงบินไปเหลือ เกาตัว 
(ลดจํานวนนกลงไปตามลําดับ จนกระทั่งเหลือนกหน่ึงตัว) 
นกหน่ึงตัวเกาะอยูบนกิ่งไม 
พอมันบินไปก็ไมมีนกเหลือเลย 
แหลงอางอิง  http://math501.blogspot.com/2010/03/blog-
post_9350.html 
 

105. เพลงบน-ใต 
       ฉันนอน บนเตียง สงเสียง แจวแจว 

       หนูหม ผาแลว ไวกัน ลมหนาว 
      นอนดิ้น ไปมา ฝนวา ควาดาว 

                ต่ืนมา แสนหนาว ผาตก ใตเตียง 
แหลงอางอิง http://math501.blogspot.com/2010/03/blog-

post_9350.html 
 

 
106. เพลง บน-ใต-ใกล-ไกล 
ลูกเปดยืนอยูใกล ฟางกองใหญใกลริมทาง 



ลูกหมาวิ่งสายหาง ยังอยูหางไกลออกไป 
ลูกนกผกโผบิน แลวบินเกาะบนไมใหญ 
กระตายขาวแสนตกใจ วิ่งมาใตตนไมเอย 
แหลงอางอิง http://math501.blogspot.com/2010/03/blog-
post_9350.html 
 
107.  เพลงบวก-ลบ 
บานฉันมีแกวนํ้าสี่ใบ ครูใหอีกสามใบนะเธอ 
มารวมกันนับดีดีซิเออ ดูซิเธอรวมกันไดเจ็ดใบ 
บานฉันมีแกวนํ้าเจ็ดใบ หายไปสามใบนะเธอ 
ฉันหาแกวแลวไมเจอ ดูซิเออเหลือเพียงสี่ใบ 
แหลงอางอิง  http://math501.blogspot.com/2010/03/blog-
post_9350.html 

 

108.  เพลงเปดหาตัว 
เปดนอยหาตัวเตาะแตะตามกัน เดินเพลิดเพลินมาในไพวัลย 
กาบ กาบ กาบ แมเรียกเสียงดัง เปดนอย สี่ตัวกลับ มานาชัง 

(ถึงไมกลับเลยแนะเออนาชัง) 
แมเปดขนงามเดินตามลูกไป กาบ กาบ กาบ กึกกองในไพวัลย 
กาบ กาบ กาบ แมเรียกเสียงดัง เปดนอยหาตัวกลับมาดีจัง 

แหลงอางอิง  http://math501.blogspot.com/2010/03/blog-
post_9350.html 

 
109.  เพลงมาก-นอย 
แมให เงินพี่ วันน้ี หาบาท 
แตฉัน ไดขาด สองบาท ใชไหม 
ฉันได สามบาท นอยกวา เสียใจ 
พี่ได มากกวา ยิ้มรา ยินดี 
แหลงอางอิง http://math501.blogspot.com/2010/03/blog-
post_9350.html 



 
 

110.  เพลงมาก-นอย, เทา-ไมเทา, สูง-ต่ํา,สั้น-ยาว 
มีเด็กสองคน วิ่งวนเลี้ยงไก 
คนสูงถือไม อันยาวหนักหนา 
มีไกสิบตัว มากจนลายตา 
อีกคนนอยกวา หาตัวว่ิงไว 
ถือไมอันสั้น เขานั้นตัวตํ่า(เต้ีย) 
นับไกนาขัน เทากันหรือไม 
หาตัว สิบตัว รีบนับเร็วไว 
สูง-ต่ํามีไก ไมเทากันเลย 
แหลงอางอิง  http://math501.blogspot.com/2010/03/blog-
post_9350.html 
 

 
111. เพลงแมไก-ลูกไก 

หน่ึง สอง สามและสี่ แมไกมีลูกสี่ตัว 
ลูกจาอยาทําช่ัว จงเกรงกลัวเรื่องบาปกรรม 

ลูกเจี๊ยบตางรักแม จึงมีแตเชื่อฟงคํา 
ทําดีทุกเชาค่ํา หากทําชั่วจะเปนทุกข 
แมมองเจี๊ยบทั้งสี่ เปนเด็กดีแลวมีสุข 

จึงรองวา “กุก กุก” แมรักลูกทุกทุกตัว 
แหลงอางอิง http://math501.blogspot.com/2010/03/blog-

post_9350.html 

 

 
 

112. เพลงแมไกออกไข 
แมไกออกไขวันละฟอง ไขวันละฟอง 



แมไกของฉันไขทุกวัน หน่ึงวันไดไขหน่ึงฟอง (นับตอไปเรื่อยๆ) 
แมไกของฉันไขทุกวัน สิบวันไดไขสิบฟอง 
แหลงอางอิง  http://math501.blogspot.com/2010/03/blog-
post_9350.html 
 

 

113. เพลงแมคาขาวหลาม 
      แมคา แมคาขาวหลาม ซื้อ หนึ่ง สอง สาม ราคาเทาไร 

ขอซื้ออีก สี่ หา หก ขาวหลามกลิ้งตกรีบเก็บไวไว 
ซื้อหกขอแถมอีกหน่ึง ไปจิ้มน้ําผึ้งอรอยเหลือใจ 

แหลงอางอิง http://math501.blogspot.com/2010/03/blog-
post_9350.html 

 

114. เพลงลูกแมวสิบตัว 
ลูกแมวสิบตัวไตอยูบนหลังคาตัวหน่ึง กระโดดตุบลงมาเหลือลูกแมว เกาตัว 
(ลดจํานวนลงไปตามลําดับจนกระทั่งเหลือหนึ่งตัว) 
ลูกแมวตัวหน่ึงไตอยูบนหลังคา พอมันกระโดดลงมาบนหลังคาก็ไมมีแมว 
แหลงอางอิง  http://math501.blogspot.com/2010/03/blog-
post_9350.html 
 

 

 
 

115.  เพลงลูกแมวสิบตัว 
ลูกแมวสิบตัวที่ฉันเลี้ยงไว นองขอใหแบงไปหน่ึงตัว 
ลูกแมวสิบตัวก็เหลือนอยลง นับดูใหมเหลือลูกแมว เกาตัว 
(ลดจํานวนลงไปตามลําดับจนกระทั่งเหลือหนึ่งตัว) 
ลูกแมวหนึ่งตัวก็เหลือนอยลง นองขอใหแบงไปหน่ึงตัว 



ลูกแมวหนึ่งตัวก็เหลือนอยลง นับดูใหมไมเหลือลูกแมวสักตัว 
แหลงอางอิง  http://math501.blogspot.com/2010/03/blog-
post_9350.html 

 

116. เพลงลูกหนู 
ลูกหนูตัวหน่ึงซอนอยูในตู อีกตัวตามมาดูรวมเปน สองตัว 

(นับขึ้นเรื่อยๆจนครบสิบ) 
แหลงอางอิง  http://math501.blogspot.com/2010/03/blog-

post_9350.html 

 

117. เพลง ยืนตัวตรง 
ยืนตัวใหตรง กมหัวลงตบมือแผะ 
แขนขวามอยูไหน หันตัวไปทางนั้นแหละ 
ยืนตัวใหตรง กมหัวลงตบมือแผะ 
แขนซายอยูไหน หันตัวไปทางน้ันแหละ 
แหลงอางอิง http://math501.blogspot.com/2010/03/blog-
post_9350.html 
 

 
 
118. เพลงหนึ่งปมีสิบสองเดือน 
หน่ึงปน้ันมีสิบสองเดือนอยาลืมเลือนจําไวใหมั่น 
หน่ึงสัปดาหนั้นมีเจ็ดวัน 
อาทิตย จันทร อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร เสาร 
แหลงอางอิง http://math501.blogspot.com/2010/03/blog-
post_9350.html 

 



119.  เพลงโด เร มี 
โดเปนเสียงชั้นที่หนึ่งแลวจึงเลื่อนไปเสียงเร มีเปนเสียงมีเสนหรวมกันสวยเกเปน

โด เร มีโด เร มี มี เร โดโอโหขอฟงอีกทีโด เร มี มี เร โด  
แหลงอางอิง http://math501.blogspot.com/2010/03/blog-

post_9350.html 
 

 
120.  เพลงนับเลข 
โนนนกบินมาลิ๊บๆ 
นกกระจิบ 1 2 3 4 5 
อีกฝูงบินลองลอยมา6 7 8 9 10 ตัว  
แหลงอางอิง http://math501.blogspot.com/2010/03/blog-
post_9350.html 
 

 

 

 

 
121.  เพลงกาตมน้ํา 

       ฉันคือกาตมนํ้านอยอวนมอตอน้ีคือหูของฉัน  
           น้ีคืออวยตางอยามเมื่อนํ้ากําลังเดือด  

             ฉันรอง ยกฉันลงแลวก็ชงฉันหนอย 
       ยกฉันลงแลวก็ชงฉันหนอย 

แหลงอางอิง http://math501.blogspot.com/2010/03/blog-
post_9350.html 

  

122. เพลงสามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม วงกลม 
สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม วงกลม 



ครูบรรจงใหหนูรูจัก 
เด็กๆหนูชางนารัก 
เรามารูจัก สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม วงกลม 
แหลงอางอิง http://math501.blogspot.com/2010/03/blog-
post_9350.html 
 

123. เพลงนาฬิกา 
ตอก ต๊ิก ตอก ตอก ต๊ิก ตอก 

                    เขาบอกวาฉันเปนนาฬิกาเดินวนไปเวียนมา ๆ 
พอถึงเวลาก็รอง ติ๊ก ตอก 

แหลงอางอิง http://math501.blogspot.com/2010/03/blog-
post_9350.html 

 

124. เพลงสวัสดี  
สวัสดีแบบไทย ๆแลวก็ไปแบบสากลสวัสดีทุกๆคน 
แบบสากลแลวก็แบบไทย 
แหลงอางอิง http://math501.blogspot.com/2010/03/blog-
post_9350.html 

 

125. เพลงสวัสดี ขอบคุณ และขอโทษ 
เมื่อเจอกันเราทักกันสวัสดี   สวัสดีครับ/สวัสดีคะ 

    เมื่อผิดพลั้งขออภัยขอโทษที   ขอโทษครับ/ขอโทษคะ 
เมื่อจากกันยกมือไหวสวัสดี   สวัสดีครับ/สวัสดีคะ 

        เมื่อใครมีจิตไมตรีขอขอบคุณ   ขอบคุณครับ/ขอบคุณคะ 
แหลงอางอิง http://math501.blogspot.com/2010/03/blog-

post_9350.html 

 



126.  เพลงเขาแถว 
เขาแถว เขาแถว อยาล้ําแนวยืนเรียงกันอยามั่วแชรเชือนเดินตามเพื่อนใหทัน
ระวังจะเดินชนกัน 
เขาแถวเร็วพลันวองไว 
แหลงอางอิง http://www.learners.in.th/blogs/posts/23148 

 

 

 

127. เพลงจันทรเอยจันทรเจา 
จันทรเอยจันทรเจาขอขาวขอแกง 
ขอแหวนทองแดงผูกมือนองขาขอชางขอมาใหนองขาขี่ 
ขอเกาอี้ใหนองขานั่ง ขอเตียงตั้งใหนองขานอน 
ขอละครใหนองขาดู ขอยายชูเลี้ยงนองขาเถิด 
ขอยายเกิดเลี้ยงตัวขาเอง 
แหลงอางอิง: wattanasatitschool.com 
 

128.  เพลง Are you sleeping? 
             Are you sleeping? Are you sleeping? 
             Brother’s Jhone > Brother’s Jhone? 

Morning bell are ringging. 
Morning bell are ringging. 

      Ding ding dong ding ding dong. 
แหลงอางอิง : wattanasatitschool.com 

 
 

129. เพลง ตาดู หูฟง 
เรามีตาไวดู เรามีหูไวฟง เวลาใครสอนใครสั่ง ตองต้ังใจฟง ตองตั้งใจดู 



แหลงอางอิง: wattanasatitschool.com 
 
 

 

        

130. เพลง เด็กดี ตองมีหนาที 10 อยาง 
เด็กเอย..เด็กดี ตองมีหนาที่ 10 อยางดวยกัน 

 หน่ึง…นับถือศาสนา 
         สอง…รักษาธรรมเนียมมั่น 

           สาม…เช่ือพอแมครูอาจารย 
                  สี่…วาจานั้นตองสุภาพออนหวาน 

 หา…ยึดมั่นกตัญู 
      หก…เปนผูรูรักการงาน 

              เจ็ด…ตองศึกษาใหเช่ียวชาญ  
                     ตองมานะบากบั่น ไมเกียจไมคราน 

          แปด…รูจักออมประหยัด 
              เกา…ตองซื่อสัตยตลอดกาล    

น้ําใจนักกีฬากลาหาญ ใหเหมาะกับ  
       กาล สมัยชาติพัฒนา 

                                     สิบ…บําเพ็ญตนใหเปนประโยชน รูบาปบุญคุณ  
โทษ สมบัติชาติตองรักษา 

                  เด็กสมัยชาติพัฒนา จะเปนเด็กท่ีพา ชาติไทยเจริญ 
แหลงอางอิง : wattanasatitschool.com 

 

131. เพลงกาตมน้ํา 
ฉันเปนกาตมน้ํา อวน เต้ีย มอ ตอ 
นี่คือหูของฉัน นี่คือพวยกางอ 
ยามเมื่อนํ้ามันเดือด…วู.. ยามเมื่อนํ้ามันเดือด 



ยกฉันลงแลวก็ชงฉันหนอย 
แหลงอางอิง : wattanasatitschool.com 

132. เพลง ดื่มนม 
                        ด่ืม ดื่ม ดื่ม เรามาดื่ม ดื่ม นมกันเถอะ  

            ดื่ม แลว อยาทําเลอะเทอะ  
          ดื่มแลวอยาทําเลอะเทอะ  

                              ดื่ม นมเยอะ ๆ รางกาย แข็งแรง เยๆ (ซ้ํา) 
                   แหลงอางอิง: wattanasatitschool.com 

 

133. เพลงอยาทิ้งขยะ 
 อยาทิ้งขยะนะเออ ลูกเปดเคาเจอเด๋ียวเคาดุเอา 
อยาทิ้งขยะนะเรา ลูกเปดเห็นเขาบนกั๊น พึมพํา 
กาบ กาบ กาบ กาบ กาบ 
กาบ กาบ กาบ กาบ กาบ 
แหลงอางอิง: wattanasatitschool.com 

 

134. เพลงนกบิน 
    โนนนกบินมาลิ๊บๆ นกกระจิบ 1 2 3 4 5 

       อีกฝูงบินลองลอยมา6 7 8 9 10 ตัว 
            แหลงอางอิง: wattanasatitschool.com 

 

135. เพลงกอกน้ํา 
กอกน้ําที่ตอกับแปบ แลวใครแอบถอดเอาแปบไป เปดนํ้าจะไหลอยางไร (ซ้ํา) 
รูตัวหรือไมใครแอบถอดแปบ แปบแปบ แปบแปบ แปบแปบ 
แหลงอางอิง : wattanasatitschool.com 

 



136. เพลงนับดีดี 
เร็วเขาซีเร็วเขาซี นับดีดี นับใหดังๆ นกฝูงหน่ึงมากมายเสียจัง นับดังๆ นับใหดีดี 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
แหลงอางอิง: wattanasatitschool.com 

 

137. เพลงปลาวาฬ 
   ปลาวาฬพนนํ้าเปนฝอย 

             ปลาเล็กปลานอยวายนํ้าตามมา 
ปลาวาฬนับ 1 2 3 
ปลาวาฬนับ 1 2 3 

           ใครวายตามมาปลาวาฬจับตัว 
แหลงอางอิง: wattanasatitschool.com 

 

138. เพลงเก็บของ 
เก็บ เก็บ เก็บ 
มาชวยกันเก็บของที 
เร็วคนดี 
มาเก็บเขาที่กันเอย 
แหลงอางอิง: wattanasatitschool.com 
 
 

 

 

139. เพลงเด็กนอยสารภี 
     ลัล  ลัน ลา เด็กนอยสารภี 
    ลัล  ลัน ลา ไมยอมฟงครู 

 ลัล  ลัน ลา ครูถือไมตี 



   ลัล ลัน ลา สารภีตีตอบ 
แหลงอางอิง : wattanasatitschool.com 

 

140. เพลงพบกันใหม 
พบกันใหม พบกันใหม จากกันไป ขวัญใจกลับมา 
โอละเฮ ลันลันลา ถึงสัปดาห เราหยุดสองวัน 
เสาร อาทิตย ฉันคิดถึงเธอ ฉันนอนละเมอ หัวใจไหวหวั่น 
โอละเฮ ลันลันลา พอถึงวันจันทร เรากอพบกันใหม 
แหลงอางอิง: wattanasatitschool.com 
 

141. เพลงเจ็ดวันฉันนั่งนับ 
      เจ็ดวันฉันน่ังนับ อาทิตยลับเริ่มสีแดง 

                     วันจันทรน้ันเปลี่ยนแปลงเปนสีเหลืองเรื่อเรืองตา 
อังคารสีชมพูชางงามหรูดูทีทา 
วันพุธสุดโสภาเขียวขจีสีสดใส 

        พฤหัสบดีประสานสีแสด (สม) วิไล 
วันศุกรฟาอําไพ 

เสารสีมวงเดนดวงเอย 
แหลงอางอิง: wattanasatitschool.com 

 

142. เพลงน้ําปลา 
น้ําปลา ตราหัวสิงห จับผูหญิงมาทรมาน 
จับผูชายมาทรยศ จับแมมดมาดึงสะดือ 
จับกิ้งกือ มาทํากวยเต๋ียว 
จับแมวเหมียวมาเตนระบํา 
จับแมวดํามาเปายิ้งฉุบ 
แหลงอางอิง: wattanasatitschool.com 
 



143. คําคลองจอง การรับประทานอาหาร  
    กอนจะทานขาว เราตองลางมือ  
     ทานขาวทุกมื้อ สะอาดปลอดภัย  

       อยาลืมจัดเก็บ ถวยชามของใช  
  หนูก็ทําได ไมเห็นยากเลย  

แหลงอางอิง   http://www.thai-school.net/view.php?ID=122999 
 

144. คําคลองจอง ของใชประจําตัว 

ของใชของหนู ตองดูใหดี  

เก็บไวเปนที่ อยาใหปะปน  

แกวนํ้า แปรงฟน อยาใหสับสน  

วางไวช้ันบน เก็บไวใหดี 

แหลงอางอิง   http://www.thai-school.net/view.php?ID=122999 

 

 

145. คําคลองจอง การเก็บอุปกรณและเครื่องใชในหองเรียน  
ของเลนของใช สมุดดินสอ  

เมื่อใชแลวหนอ ตองเก็บใหดี  

เก็บเปนหมวดหมู น่ันดูเขาที  

หยิบโนนหยิบน่ี หางายจังเลย 

แหลงอางอิง http://www.thai-school.net/view.php?ID=122999  

 

 

146. คําคลองจอง ปฏิบัติตามกฎหองเรียน  

เด็กเอยเด็กดี ตองมีวินัย  

ระเบียบมีไว ใหปฏิบัติ  

สิ่งของวางจัด ทุกอยางสวยงาม  



หนูอยามองขาม กฎของหองเรียน  

แหลงอางอิง    http://www.thai-school.net/view.php?ID=122999 

 

 

 

 

 

 

 

147. คําคลองจอง กอ ไก 

ก   ไก 

  ก เอย ก ไก        เลี้ยงไวในเลา 

ขันปลุกพวกเรา        ตื่นเชากันเอย 

ปรศินาคําทาย     ตัวฉันคือใคร    เลี้ยงไวในเลา 

ขันปลุกทุกเชา    ดัง เอก อี เอก 

ข   ไข ข ไขฟองใหญ       ใชทําอาหาร 

ของคาวของหวาน             นารับประทานเอย 

ปรศินาคําทาย    ฉันคืออะไร   ฟองใหญจริงหนา 

    คุณแมนํามา   ทําอาหารเอย 

ฃ   ขวด ฃ  ขวดลวดลาย      มากมายหลายส ี
 รูปขวดสวยดี             มีหัวหยักเอย 

ปรศินาคําทาย      ฉันคืออะไร     เขียนคลาย  ข  ไข 
หัวหยักลงไป    อยูใกล  ค. ควาย 

ค   ควาย 
ค  ควายสี่ขา          กายาโตใหญคนเลี้ยงเอาไว       ใชไถนาเอย 



ปรศินาคําทาย       ตัวฉันคือใคร    ตัวใหญสี่ขา 
   เลี้ยงไวไถนา     หนาตาคลายวัว 
ฅ   คน 
ฅ  คนมีพลัง          เสียงดังฉะฉาน 
คนไมเกียจคราน        ทํางานดีเอย 
ปรศินาคําทาย     ตัวฉันคือใคร   เขียนคลาย  ต.  เตา 
   แตหัวมวนเขา    ออกเสียงเหมือน  ค 
http://varangkana2517.blogspot.com/2013/03/blog-post_1.html 
 

148. คําคลองจอง เด็กด ี

เด็กเอย เด็กดี มีความเคารพ นพนอมผูใหญ  

จิตใจ ออนโยน ไมซน ไมดื้อ นี่คือ...เด็กดี... 

แหลงอางอิง http://www.thai-

school.net/view.php?ID=122999 

 

149. คําคลองจอง กิจวัตรประจําวัน  

ตื่นนอนแตเชา อาบน้ําแปรงฟน  

มาทานขาวกัน กอนไปโรงเรียน  

หนูจงตั้งใจ หัดอานหัดเขียน  

ฝกฝนพากเพียร จะเรียนเกงเอย 

แหลงอางอิง    http://www.thai-school.net/view.php?ID=122999 

 

 

150. คําคลองจอง การใชหองน้ําหองสวม  

  หองนํ้าของเรา ตองชวยรักษา  

    ราดนํ้าทุกครา กอนและหลังใช  

     หองนํ้าสะอาด กลิ่นหอมช่ืนใจ  



   หนูจงจําไว โรคภัยไมมี 

แหลงอางอิง    http://www.thai-

school.net/view.php?ID=122999 

 

 

151. คําคลองจอง ของเลนของใช  
ของเลนของใช อยาใหเกะกะ                                                             

อยาไดลดละ มองแลวนาดู  

หนูจาเร็วไว มาชวยคุณครู  

เก็บของใสตู ไมรกรุงรัง 

แหลงอางอิง    http://www.thai-school.net/view.php?ID=122999  

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

     อางอิง 

http://www.thai-school.net/view.php?ID=122999 
http://varangkana2517.blogspot.com/2013/03/blog-
post_1.html:wattanasatitschool.com 
http://math501.blogspot.com/2010/03/blog-post_9350.html 
aten1508@hotmail.com 
http://www.learners.in.th/blogs/posts/23148 
http://www.webboard.karn.tv/index.php?topic=31497.0 
 

                          

 

 

 

 

                                    


